
 

 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผล 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ  

อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

ค าน า 

 

  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ
ต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การ
แก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการและเป็นเจตจ านงของทุก
องค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  

 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดให้
หน่วยงานราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ จึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการควบคุมภายในและควบคุมปัจจัย กิจกรรม กระบวนการและการ
ปฏิบัติงานที่อาจเป็นสาเหตุของความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสามารถควบคุมได้และเพ่ือป้องกัน
ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ หรือลดความรุนแรงของความ
เสียหายลง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินงานต่างๆ ตามพันธกิจจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานราชการที่ได้ช่วยจัดท ารายละเอียดจนบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
พร้อมน าไปบูรณาการร่วมกับการจัดท าแผนปฏิบัติการในแต่ละปี เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่าง
ถูกต้องแม่นย า ครอบคลุมกับทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ 
 

         ตุลาคม 2563 
 
 
 

 

 



 

 
สารบัญ  

 
            หน้า 
 
 ค าน า           ก 

 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ  1 

 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงส านักปลัด    4 

 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกองคลัง     6 

 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกองช่าง     7 

 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 8 

 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม  9 

 ภาคผนวก          10 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

  การจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น 
รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ................................... 
หน่วยงานที่ประเมิน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ                           . 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

โอกาส/ความเสี่ยง การรับมอบอ านาจในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

สถานการณ์ด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

      ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 √    เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
       เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
       ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
       เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

ผลการด าเนินการ แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและให้ผู้น าชุมชนลงลายมอืชื่อในการรับรอง 

 

ขั้นตอนที่ 10 การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 
 

หน่วยงานที่เสนอขอ     ........................................................................... ........................................ 
วันที่เสนอขอ             ....................................................................................................................  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  
ผู้รับผิดชอบหลัก  
ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1.  ............................................................................. 

2.  ............................................................................. 
3.  ............................................................................. 
 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
   

 

 



 

การายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

  การจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น 
รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ................................... 
หน่วยงานที่ประเมิน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ                           . 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง งานนโยบายและแผน (การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น) 

โอกาส/ความเสี่ยง การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชาชนไม่เข้าร่วมการจัดประชาคม 

สถานการณ์ด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

      ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 √    เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
       เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
       ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
       เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

ผลการด าเนินการ ประชาชนออกมาประชาคมมากขึ้นและประชาสัมพันธ์เป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 
3 วัน ให้ผู้น าชุมชนได้แจ้งผ่านเสียงตามสาย 

 

ขั้นตอนที่ 10 การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 
 

หน่วยงานที่เสนอขอ     ...................................................................................................................  
วันที่เสนอขอ             ................................................................................................................... . 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  
ผู้รับผิดชอบหลัก  
ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1.  ............................................................................. 

2.  ............................................................................. 
3.  ............................................................................. 
 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
   

 

 



 

การายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

  การจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น 
รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ................................... 
หน่วยงานที่ประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ                           . 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและกิจกรรมด้านการเบิกจ่าย 

โอกาส/ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบครอบ 

สถานการณ์ด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

      ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 √    เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
       เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
       ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
       เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

ผลการด าเนินการ 
1.ส่งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้
การท างานถูกต้องและมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 

2.เพ่ือการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอนที่ 10 การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 
 

หน่วยงานที่เสนอขอ     ...................................................................................................................  
วันที่เสนอขอ             ................................................................................................................... . 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  
ผู้รับผิดชอบหลัก  
ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1.  ............................................................................. 

2.  ............................................................................. 
3.  ............................................................................. 
 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
   

 
 



 

การายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

  การจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น 
รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ................................... 
หน่วยงานที่ประเมิน กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ                           . 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กิจกรรมงานประสานสาธารณูปโภค 

โอกาส/ความเสี่ยง 
1.งานไฟฟ้าสาธารณะ 
2.ออกส ารวจและออกซ่อมแซมงานไฟฟ้า 

สถานการณ์ด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

      ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 √    เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
       เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
       ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
       เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

ผลการด าเนินการ 
ได้เปิดกรอบอัตราก าลังเพ่ือสรรหาเจ้าหน้าท่ีที่จะมาปฏิบัติหน้าท่ีให้มีคุณสมบัติตรง
กับมาตรฐานต าแหน่ง พร้อมได้รายงานการปฏิบัติหน้าท่ีตามล าดับชั้นผู้บังคับบัญชา
ต่อไป 

 

ขั้นตอนที่ 10 การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 

หน่วยงานที่เสนอขอ     ...................................................................................................................  
วันที่เสนอขอ             ....................................................................................................................  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  
ผู้รับผิดชอบหลัก  
ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1.  ............................................................................. 

2.  ............................................................................. 
3.  ............................................................................. 
 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
   

 

 



 

การายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

  การจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น 
รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ................................... 
หน่วยงานที่ประเมิน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ                         

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

โอกาส/ความเสี่ยง กิจกรรมด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สถานการณ์ด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

      ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 √    เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
       เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
       ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
       เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

ผลการด าเนินการ ส่งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ในการปฏบิัติงานและการ
ท างานให้มีประสิทธภิาพมากขึ้นสังเกตได้จากการท างานมีข้อผิดพลาดน้อยลง 

 

ขั้นตอนที่ 10 การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 

หน่วยงานที่เสนอขอ     ...................................................................................................................  
วันที่เสนอขอ             ....................................................................................................................  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  
ผู้รับผิดชอบหลัก  
ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1.  ............................................................................. 

2.  ............................................................................. 
3.  ............................................................................. 
 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
   

 

 

 



 

การายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

  การจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น 
รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ................................... 
หน่วยงานที่ประเมิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ                         

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง งานป้องกันและควบคุมโรค 

โอกาส/ความเสี่ยง สภาพแวดล้อมของประชาชน 

สถานการณ์ด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

      ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 √    เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
       เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
       ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
       เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

ผลการด าเนินการ มีการรณรงค์ร่วมกันก าจัดสิ่งสกปรกในครัวเรือน เพ่ือให้สิ่งแวดล้อมรอบบ้านเอ้ือต่อ
สุขภาพของประชาชน 

 

ขั้นตอนที่ 10 การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 

หน่วยงานที่เสนอขอ     ...................................................................................................................  
วันที่เสนอขอ             ....................................................................................................................  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  
ผู้รับผิดชอบหลัก  
ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1.  ............................................................................. 

2.  ............................................................................. 
3.  ............................................................................. 
 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
   

 

 

 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ ได้ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประมินผลการด าเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ความเสี่ยง 
 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ผลการด าเนินงาน 

ความเสี่ยง
คงเหลือ 

หมายเหตุ 
สถานะ เอกสารอ้างอิง 

ส านักปลัด 
การจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส ์
 
 

 
การรับมอบอ านาจในการ
รับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ 
ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส ์
 

 
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูล 
 
 
 
 
- ให้ผู้น าชุมชนลงลายมือช่ือรับรอง
ในเอกสารหนังสือมอบอ านาจทุก
ครั้ง 

 
- เฝ้าระวัง และ
ติดตามต่อเนื่อง 
 
 
 
 
- เฝ้าระวัง และ
ติดตามต่อเนื่อง 
 

 
- ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบที่ 
642/2563 เร่ือง ขอแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสถานการณ์มีชีวิตอยูแ่ละคุณสมบัติ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้ปว่ยเอดส์และ
คณะกรรมการรับเงิน เบิกเงินและการจา่ยเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
- 

 
น้อย 

 
 

 
 

น้อย 
 

 

งานนโยบายและแผน 
(การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น) 

จัดการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น ประชาชนไม่เข้า
ร่วมการจดัประชาคม 
 
 

- แจ้งประชาสัมพันธ์ เป็นหนังสือล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 วัน ให้ผู้น าชุมชนได้แจ้งผ่าน
เสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ออกมาประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนา
ต าบล 

- เฝ้าระวัง และ
ติดตามต่อเนื่อง 
 
 

- หนังสือองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะขบ ที่ นม 76601/ว521 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอเชิญ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น 

น้อย  

 



 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ความเสี่ยง 
 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ผลการด าเนินงาน 

ความเสี่ยง
คงเหลือ 

หมายเหตุ 
สถานะ เอกสารอ้างอิง 

กองคลัง 
กิจกรรมด้านการจดซื้อ
จัดจ้าง 

 
เจ้าหน้าท่ีขาดความ
ละเอียดรอบคอบ 
 
 

 
- ส่งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ
ฝึกอบรมให้มคีวามรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
- เฝ้าระวัง และ
ติดตามต่อเนื่อง 
 
 

 
-ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ 
ที่ 562/2563 สั่งวันท่ี 9 กันยายน 
2563 เรื่องให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเดินทาง
ไปราชการ 

 
น้อย 

 

 
 
 
 
 

กิจกรรมด้านการเบิกจ่าย 
 

เจ้าหน้าท่ีขาดความ
ละเอียดรอบคอบ 
 

- ส่งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ
ฝึกอบรมให้มคีวามรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง 
เพื่อลดข้อผดิพลาดในการปฏิบตัิงาน 

- เฝ้าระวัง และ
ติดตามต่อเนื่อง 
 

 
- เฝ้าระวัง และ
ติดตามต่อเนื่อง 
 

-ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ 
ที่ 562/2563 สั่งวันท่ี 9 กันยายน 
2563 เรื่องให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเดินทาง
ไปราชการ 
- 

น้อย 
 
 
 

น้อย 
 

 

กองช่าง 
กิจกรรมงานประสาน
สาธารณูปโภค 
 
 
 

 
งานไฟฟ้าสาธารณะ
งบประมาณจัดซื้อ
เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานไฟฟ้า  
มีจ ากัดและขาดบคุลากรที่
ปฏิบัติงานด้านการไฟฟ้า 

 
- เปิดกรอบอัตราก าลังเพื่อสรรหา
เจ้าหน้าท่ีที่จะมาปฏิบตัิหน้าที่ให้มี
คุณสมบัติตรงกับมาตรฐานต าแหน่ง 

 
- เฝ้าระวัง และ
ติดตามต่อเนื่อง 
 
 

 
-ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะขบ เรื่องแผนอตัราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 
2566 

 
น้อย 

 

 

 



 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ความเสี่ยง 
 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ผลการด าเนินงาน 

ความเสี่ยง
คงเหลือ 

หมายเหตุ 
สถานะ เอกสารอ้างอิง 

กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
กิจกรรมด้านงานระดับ
ก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

 

 
กิจกรรมด้านการเงินและ
บัญชีของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 

 
 
- ส่งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ
ฝึกอบรมให้มคีวามรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
 
- เฝ้าระวัง และ
ติดตามต่อเนื่อง 
 
 

 
 
-ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ 
ที่ 553/2563 สั่ง ณ วันที่ 1 กันยายน 
2563 เรื่องให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเดินทาง
ไปราชการ 

 
 

น้อย 
 

 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
งานป้องกันและควบคุม
โรค 

 

 
สภาพแวดล้อมของ
ประชาชน 
 

 

 
- มีการรณรงค์ร่วมกันก าจัดสิ่ง
สกปรกในครัวเรือน เพื่อให้
สิ่งแวดล้อมรอบบ้านเอื้อต่อสุขภาพ
ของประชาชน 
 

 
 
- เฝ้าระวัง และ
ติดตามต่อเนื่อง 
 
 

 
 
- 

 
 

น้อย 
 

 

 

 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ยังต้องเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงกิจกรรมของทุกส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังคงมีความเสี่ยงคงเหลือที่ต้องน าไป
บริหารจัดการความเสี่ยงต่อไปอีก ในบางโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามผลต่อเนื่อง 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก  

 

เอกสารอ้างอิงผลการด าเนินการรายงานแผนติดตามและประเมินผล 


